Na kole napříč ČR
2. až 8. 7. 2016

(6 nocí, sobota až pátek)

Ubytování v Suchých Lazcích (2. července, 4. až 8. července):
Lokalizace ubytování je k dispozici tady nebo zde.
Ve směru jízdy od Opavy musíte přejet přes celou obec Suché Lazce až k přehradě Sedlinka, kde u restaurace Heja
odbočíte doleva a projedete přes jeden soukromý pozemek s vraty (budou otevřeny) pořád rovně až k naší chatě.
Při případném bloudění se ptejte, kde je chata pana Valíka.
Vybavení chaty je skromné. V přízemí je kuchyňka s posezením, kde najdete malou lednici, dvou plotýnkový elektrický
vařič, varnou konvici, nádobí, atd. Dále se v přízemí chaty nachází WC a sprchový kout. V podkroví jsou dvě ložnice
pro 3 a 4 osoby.
Kola asi budeme muset nechat před chatou a přes noc je k sobě zamknout. Parkování na zahradě s možností táboráku.
Restaurace Heja je od chaty vzdálena cca 150 metrů, otevřeno má do 23:00 hodin. Obchod s potravinami je v centru
obce.
Cena chaty je 600 Kč na noc, takže to vychází přesně 100 Kč na osobu a noc.

Ubytování v Jablunkově (3. července):
Poštovní adresa: turistická ubytovna Gorol, Jablunkov č. p. 908; Mobil: 733 595 852.
Pokoje číslo 4 a 5 v 1. patře: dvoulůžkový (Zdeněk Rydygr, Václav Mikulecký) a čtyřlůžkový (Marek Spurný, Petr Dostál,
Jindřich Louda, Vítězslav Steuer).
Sociální zařízení: celkem 3 společné koupelny zvlášť pro muže a ženy se sprchovými kouty, WC a umyvadly.
Společenská místnost: slouží zároveň i jako jídelna, kde jsou také k dispozici společenské hry a televize. Lze odtud
vystoupit na terasu s posezením.
Kuchyně: společná pro všechny pokoje. Je vybavena lednicí s mrazákem, elektrickým sporákem s elektrickou troubou,
myčkou nádobí, mikrovlnnou troubou, elektrickou varnou konvicí, nádobím, apod.
Možnosti nákupu potravin: malý obchod je cca 500 metrů od ubytovny. Albert, Penny, Tesco a další větší prodejny
potravin se nacházejí cca 1,4 km od ubytovny v centru města.
Parkování a úschova kol: parkování je zajištěno před ubytovnou ZDARMA, úschova kol uvnitř objektu samozřejmostí.
Cena za ubytování: 356 Kč / osoba / noc.
Na večeři: do nádherné dřevěné stavby plné lokálních specialit cca 200 metrů od ubytovny: hotelameryka.cz.
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Cykloturistické etapy:
Z Frýdku-Místku do Jablunkova:
Kliknutím sem nebo zde zobrazíte mapu a výškový profil.

Na nejvýchodnější místo v ČR:
Kliknutím sem nebo zde zobrazíte mapu a výškový profil.

